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Abstract 
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Rörelse är en viktig del av utvecklingen och ska vara en naturlig del av våra liv.  God motorik 
utvecklar vårt rörelse mönster. Utvecklingen är som störst i förskoleåldern och det är därför 
viktigt att redan där lägga grunden till en god motorik redan där.  

Metoden i denna undersökning är intervjuer med sex förskollärare från 3 olika förskolor i två 
olika kommuner. Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare ser på motorik och 

rörelse, även om de arbetar med detta i förskolan och i så fall på vilket sätt. Relevant till vårat 
syfte är också att undersöka om förskollärare har möjligheter att upptäcka och åtgärda 
motoriska svårigheter genom sitt arbete. Frågorna som ställs i arbetet är:   

Hur ser förskollärare på motorik och rörelse i förskolan? Arbetar pedagoger med motorik och 
rörelse i förskolan? Vilken metod tillämpas i så fall? Finns det möjligheter för förskollärare 

att genom sitt arbete upptäcka och åtgärda motoriska svårigheter hos barn? I så fall vilka 
möjligheter? 
 

I undersökningen framkom bland annat, att motorik och rörelse två viktiga faktorer i 
förskolan och att . Förskollärarna själva anser att de spelar en viktig roll. Att det ska vara 

roligt att röra på sig var något som återkom genom hela undersökningen, det ska inte vara 
påtvingat. 
 

 
Nyckelord: motorik, rörelse, utveckling, förskolan 
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1 Inledning 

Hela kroppen behövs 
Ögon kan se och öron kan höra,  

men händer vet bäst hur det känns att röra. 

  Huden vet bäst när någon är nära, 

hela kroppen behövs för att lära.  

 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå,  

men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det är att bära, 

hela kroppen behövs för att lära.  

 

Om v i skall lära oss nåt om vår jord ,  

så räcker det inte med bara ord. 

Vi måste få komma det nära, 

hela kroppen behövs för att lära  

 / (Okänd i Riksidrottsförbundet 2004) 

 
 

Utgångspunkten för allt liv är rörelse enligt Bader-Johansson (1991). Statens folkhälsoinstitut 
menar att en individ bör röra på sig minst 30 min per dag under optimal intensitet. Fysisk 
aktivitet är nödvändigt och kan motverka flera sjukdomar. Trots att det är så viktigt att vara 

fysiskt aktiv är det 35 % av Sveriges befolkning som inte är det. Vi har valt att se det från den 
positiva sidan, att det ändå är 75% som är fysiskt aktiv varje dag. Enligt Venetsanou, Kambas 

(2009) påverkar sociala skillnader hur fysiskt aktiv människan är, till exempel personer med 
lång utbildning och god ekonomi är oftast mer hälsosam än de med kort utbildning och låg 
inkomst. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att en viktig uppgift för verksamheten är 

att behandla alla människor lika, alla har lika värde. I förskolan ska det inte spela någon roll 
vilka familjeförhållanden barnet kommer ifrån. Oavsett om barnet kommer från en familj med 

låg inkomst eller hög inkomst ska det behandlas lika. Alla ska ha samma förutsättningar, alla 
ska ha möjligheten till fysisk aktivitet.  
 

Enligt Grindberg, Langlo Jagtøien (2000) är rörelse viktigt för den motoriska utvecklingen 
både fysiskt och psykiskt. Genom god motorik blir barnet mer säker i sig själv och på hur 

kroppen fungerar. Därför är det så viktigt att redan i förskolan lägga grunden till en god 
motorik (Lpfö98). Ericsson (2009) och Sigmundsson, Pedersen (2008) menar att det är 
förskollärares plikt att stimulera och göra övningar med barn. Författarna menar vidare att det 

är positivt om övningarna sker varje dag, vilket förskollärare bör uppmuntra till. Övningarna 
ska inte vara påtvingade utan de ska vara roliga. Fysisk aktivitet ska vara något man mår bra 

av det ska inte kännas jobbigt. Fysisk aktivitet ökar kroppens endorfiner, som gör att vi blir 
glada och skapar ett välbefinnande hos individen (Annerstedt, Gymnastik & idrott nr 8/93 i 
Riksidrottsförbundet 2004). 

 
Enligt de allmänna råden i förskolan ska förskollärare lägga grunden för att barnen ska få 

delta i en rolig, trygg och lärorik verksamhet. De ska se till så att varje barn får de bästa 
möjliga förutsättningar för att utvecklas mångsidigt. Verksamheten ska locka till lek, lärande 
och rörelse. Alla förskollärare ska ha kompetensutveckling så att de kan arbeta i förhållande 

till de uppdrag en förskola har, bland annat att se till  att barnen utvecklas motoriskt och rör på 
sig. En förskollärare ska diskutera med sitt arbetslag om läroplanens mål och hur de ska göra 

för att leva upp till de målen. Ett av målen i Lpfö 98 är att förskolläraren ska se till så att varje 
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barn utvecklar sin motorik. Förskollärare ska uppmuntra barnen så de känner nyfikenhet och 

lust till att röra sig.  
 

De allmänna råden säger även att förskollärare ska vara en förebild och vara medveten om hur 
sitt eget förhållningssätt och agerande påverkar barns utveckling och värderingar. Därför är 
det viktigt att förskollärare tycker det är roligt att röra på sig och att förskollärare har en 

positiv inställning till rörelse och motorik. Eftersom förskollärare är viktiga för barnens 
utveckling i förhållande till rörelse och motorik så handlar denna undersökning om hur några 

förskollärare ser på motorik och rörelse, även om de arbetar med detta i förskolan och isåfall 
på vilket sätt. Undersökningen belyser också  om förskollärare har möjligheter att upptäcka 
och åtgärda motoriska svårigheter genom sitt arbete.    
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2 Bakgrund  

2.1 Rörelse  

 

 

 

 

Enligt Christina Bader-Johansson (1991) innebär allt liv rörelse. Människan uttrycker rörelse i 
olika varianter till exempel hjärtats slag, biokemiska processer i hjärnan, andningsrytm, ögats 

alternerande rörelser, synliga kroppsrörelser och förflyttningar i ett rum. I samspel med 
omgivningen uppstår rörelse. Om inte rörelse fanns skulle människan inte kunna 
kommunicera.  

 
Rörelse förknippas lätt med ordet idrott. Redan i fornsvenskan kan man hitta ordet idrott. Den 

första delen av ordet (id) stod för handling eller bedrift och ”drott” stod för kraft, flit och 
tålamod. Begreppet användes både när det talades om fysiska prestationer och om handlingar 
som hörde ihop med moral, dikt och musik. Enligt Nynorskodboka (1986) är den ursprungliga 

betydelsen av begreppet en form av andlig och kroppslig verksamhet.  Jean-Jaques Rosseau i 
Nyberg & Tidén (2006)  menade att det inte bara skulle läggas vikt vid boklig lärdom utan att 

den fysiska och praktiska läran var lika betydelsefull för barnens utveckling. Det är viktigt att 
inte glömma att idrott är bara en viss del av rörelse. Rörelse finns i allt vi gör. Kroppsliga 
rörelser utgår från en människas motorik. Enligt Nyberg & Tidén (2006) är motorik alla 

funktioner som tillsammans bildar vår totala rörelsekapacitet.  
 

Även Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) säger att motorik är det resultat som uppstår när 
kroppens olika delar samarbetar. Dessa olika delar gör att en rörelse kan bli fysiologisk 
möjlig. Alla processer och funktioner som styr och kontrollerar de kroppsliga rörelserna hör 

till motoriken. Motorik är samspel mellan nerv och muskel. Det sker mycket i en människas 
kropp och hjärna innan en kroppslig rörelse blir till.  

 
Nielsen, Vesterdorf & Skaftved (1988) säger att hjärnan hos barn är långt ifrån 
färdigutvecklad när de föds. Det utvecklas myelinskidor1 runt omkring nervtrådarna. Det gör 

att impulserna från nerverna färdas snabbt och noggrant genom nervtråden vilket gör att 
reaktionerna blir snabbare och påverkar rörelserna positivt. Fram tills att barnet blir tio år  

pågår detta i dess hjärna. Det som myeliniseras sist är den främre delen av hjärnan som kallas 
frontalloben. Frontalloben styr all medveten hjärnaktivitet, vilket har stor betydelse för 
barnets beteende. Nielsen m.fl (1988) menar vidare att i samma takt som nervsystemet 

mognar, i samma takt utvecklas barnet.  När rörelserna utvecklas hos barn går de uppifrån och 
ner, inifrån och ut. Barnet får alltså först kontroll över de rörelser det gör med huvudet. Sist 

får det kontroll över de rörelser det gör med händer och fötter.  
                                                 
1
  Det skyddande fettlagret runt nerven, det gör att impulserna från nerverna färdas snabbt genom 

nervtråden vilket gör att reaktionerna blir snabbare, påverkar rörelserna.  

(http://www.mssidan.se/ordlista/Myelinskida)  

I detta avsnitt presenteras en litteraturgenomgång om rörelse och motorik. För att få 

en helhetssyn och förståelse för att allt hänger ihop så presenteras först olika 
perspektiv på rörelse och motorik, vidare redovisas hur samhällets förändring har 
påverkat. Därefter rörelse sett ur individens perspektiv. Avslutningsvis presenteras 

förskolans betydelse för utvecklingen av motorik och rörelse.  

http://www.mssidan.se/ordlista/Myelinskida


4 

 

 

Huittfeldt, Bergström, Tärnklev, S. Huitfeldt & Ågren (1998) säger att det först är storhjärnan 
som bearbetar signaler från våra sinnen och jämför dem med tidigare upplevelser och beslutar 

vad som  ska hända. Signalerna går sedan via motoriska nervbanor till  musklerna som utför 
rörelsen. Författarna menar vidare att vid upprepning av samma rörelse programeras 
processen in så att rörelsen vid ett senare tillfälle känns igen och går snabbare. Det kallas att 

rörelsen har blivit automatiserad.  
 

Enligt Sigmundsson, Pedersen (2008) kan motoriken delas upp i två grupper, finmotorik och 
grovmotorik. Författarna påstår dock att det inte finns någon tydlig skillnad mellan grupperna. 
Det kan vara vanligt att beskriva vilka muskelgrupper som arbetar vid fin- respektive 

grovmotorik. Vid grovmotoriska handlingar involveras stora muskelgrupper. Vid 
finmotoriska handlingar involveras små muskelgrupper, vilket kräver mycket precision. 

Sigmundsson, Pedersen (2008) menar vidare att finmotoriska handlingar kan kopplas till 
händerna.  
 

Sammanfattningsvis går rörelse att se ur flera perspektiv. Som Nyberg & Tidén (2006) säger 
så finns rörelse i allt vi gör. Det handlar både om kroppens inre och yttre funktioner. Jagtøien, 

Hansen & Annerstedt (2002) påstår att en rörelse blir möjlig när kroppens olika delar 
samarbetar. Genom att stimulera motoriken kan flera rörelser kopplas ihop. Nielsen m.fl. 
(1988) och Huittfeldt m.fl. (1998) talar om de inre funktionerna. För att en rörelse ska kunna 

bli till så måste nerv och muskel samarbeta.   
 

2.1.1 Samhället 

Rörelse är viktigt, samhällets förändringar har påverkat människans rörelsemönster. Langlo 
Jagtøien m.fl (2002) säger att genom att försöka göra allt lättare med alla tekniska hjälpmedel 

har vi skapat livsvillkor som inte tar hänsyn till vårt behov av att röra på oss. Vi har skapat ett 
samhälle som gör att vi hela tiden måste tänka på att vi måste röra på oss. Utan alla tekniska 
prylar hade rörelse varit mer naturligt. Eftersom samhällsutvecklingen inte ser till våra 

rörelsebehov måste förskollärare och lärare i skolan se till att de barn får den tid de behöver 
till fysisk aktivitet. 

 
Nielsen (1990)  menar att det är många barn i dagens samhälle som uppfattar naturen som den 
är på TV, film eller foton. Många får skjuts till skolan och får sällan uppleva naturen som den 

är i verkligheten. På rasterna är de ofta inne vilket gör att de blir ännu mer främmande för 
naturen. De missar den fysiska upplevelsen av temperatur, vind- och väderförhållanden samt 

förloppet i dagrytmen. Kroppsliga upplevelser i verkligheten genom känsel och rörelse ersätts 
i stigande rad  av upplevelser via TV eller video, där beskrivningar av miljökatastrofer avlöses 
av idylliska djur program. Författaren menar vidare att barn bör få konkreta nära 

sinnesupplevelser och upplevelser av naturen för att kunna begripa ekologiska, miljö- och 
resursmässiga förhållanden. Vårdguiden, en tidning i Stockholms läns landsting skriver att för 

mycket stillasittande kan leda till övervikt, vilket är ett stort problem i dagens samhälle där 
många barn sitter framför dator och tv.   
 

Enligt en forskningsstudie av Venetsanou & Kambas (2009) som handlar om hur 
miljöfaktorer påverkar barns motoriska utveckling så visar det att familjeförhållanden har 

betydelse, till exempel vilken ekonomiskt status familjen har, mammans utbildningsnivå och 
om barnet har syskon eller är ensam barn. Det sociala kulturella sammanhang som ett barn 
växer upp i ställer krav på den motoriska utvecklingen.  
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Enligt Venetsanou & Kambas (2009) har uppväxt miljön stor betydelse för utvecklingen. 
Människor i barnets omgivning kan påverka barnet negativt i den motoriska utvecklingen. I 

vissa kulturer får inte alla barn klä på sig själv och utvecklas på egen hand. Barnen får i 
många fall för mycket hjälp av, mamma, mormor, syster eller en barnflicka. Eftersom dessa 
barn inte får göra mycket på egen hand kan de få problem senare i livet och visa dålig 

prestation i rörliga uppgifter. Enligt forskning av König, van der Aalsvoort (2009) visar det att 
förskollärare trodde att barn som får utrymme att bli oberoende och självständiga får de n 

bästa uppväxten. Därför är det bäst om en förskollärare låter barnen prova och testa, även leka 
och utforska rörelser på egen hand.  

2.1.1.1 Syn på rörelse förr 

Enligt Soska, Adolph & Johnson (2010) har utvecklingspsykologin en lång historia som är 
sammankopplad med nyföddas motorik, så som förbättringar av perceptuella och kognitiva 

förmågor. Enligt Piaget (1954) så är de nyföddas utvecklingsmotoriska handlingar viktiga för 
lärande och utveckling. Genom den motoriska utvecklingen uppfattar och utforskar barnet 

världen. Gibson (1988) håller med Piaget. Nyfödda lär sig om omvärlden genom att 
undersöka och att motoriken styr hur spädbarn tar upp information om objekt, ytor och 
evenemang. Piaget (1954) såg den motoriska utvecklingen som en start punkt för perceptuella 

och kognitiva färdigheter. E.J Gibson (1988) ansåg däremot att motoriska åtgärder, perception 
och kognition sammanlänkas med tiden och hela utvecklingen hos de nyfödda. Perception och 

kognition finns i barnets kropp redan från födseln.  
 

2.1.1.2 Syn på rörelse idag 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) menar att förr var det vanligt med en dualistisk 
människosyn,  man tänkte på människan som två delar, en tänkande (res cogitans) och en 

fysisk (res extenca). De menar vidare att det finns tecken på att den dualistiska synen på 
människan fortfarande lever kvar. Idag tränar många för att forma kroppen och bli nöjd med 

sitt utseende, inte för att det är roligt och för att må bra. Enligt Riksidrottsförbundet är det 
69% av kvinnorna och 62% av männen i Sverige som tränar för att hålla sig i form. Grindberg 
& Langlo Jagtøien (2000) menar vidare att många tränar också för att orka långa tuffa 

arbetsdagar.  
 

Samtidigt har rörelse aldrig varit lika populärt som idag. Året 2009 hade Friskis & Svettis2  
466.301 medlemmar inskrivna på sina 156 föreningar runt om i Sverige. Friskis & Svettis 
vision är att ”alla ska le när de tänker på träning”.  Enligt Riksidrottsförbundet så är det 55 % 

av kvinnorna och 54 % av männen i Sverige som tränar för att de tycker det är roligt. Cirka 
2,5 miljoner av Sveriges befolkning som är mellan 16-84 år är medlem i någon 

idrottsförening.  
 

2.2.1 Individen 

Gustafsson & Hugoh (1987) menar att barn mognar i olika takt. Vissa barn är skolmogna vid 
4-5 års ålder men det behöver inte ha några fördelar utav det. Tvärtom kan dessa barn få 
problem högre upp i åldrarna, eftersom de missat praktiska erfarenheter. Andra barn är 

skolmogna först vid 10-11 års ålder och det behöver inte betyda något negativt.  

                                                 
2
  Friskis & Svettis är en organisation som består av 158 ideella idrottsföreningar 

(http://web.friskissvettis.se/organisation___162.aspx)  
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Gustafsson, Hugoh (1987) menar att många tar för givet att ett barn som mognar sent har 

någon form av hjärnskada trots att detta inte bevisats medicinskt. Många barn har därför fått 
en felaktig stämpel. Författarna menar vidare att i familjer där läs- och skrivsvårigheter går 

igen i flera generationer skyller man ofta problemet på att det har funnits i släkten långt 
tillbaka. Istället för att göra en utredning och fundera vad som ligger bakom problemet tas 
saker för givet och barnet ges en diagnos. Författarna menar vidare att det egentligen inte är 

själva läs och skrivproblemen som ärvs, utan samma förutsättningar att få dessa problem, t.ex. 
samma typ av synproblem eller dubbelsidighet. Det går inte att lära eleverna att läsa med 

enbart motorisk träning, men det är ett steg på vägen. Det är inte mo toriken i sig som ska 
studeras, utan sambandet mellan barnets motoriska och språkliga funktioner. Gustafsson, 
Hugoh (1987) säger att om man enbart intresserar sig för motoriken kan det lätt leda till en 

mekanisk syn, och helhetssynen på eleven försvinner.  
 

2.2.1.1 Konsekvenser och brister 

Mycket av det material som vi har läst har med motoriska brister och konsekvenser att göra. 

Ericsson (2005) menar att motoriska brister kan medföra negativa konsekvenser hos barn. 
Enligt Ericsson (2005) så används begreppen sent utvecklad/omogen motorik och motoriska 
avvikelser för att beteckna att den motoriska utvecklingsnivån ligger under det som förväntas 

och till det som det inte finns några naturliga orsaker till.  
 

Sigmundsson & Pedersen (2008) säger att ett barn som har motoriska brister inte växer ifrån 
dem. Däremot kan de motoriska bristerna minska, men inte helt avta. Författarna säger att 
enligt Losse (1991) kan barn med motoriska problem fortfarande ha kvar problemen efter tio 

år om de inte får någon hjälp eller något ingripande som utvecklar barnets motorik. Ericsson 
(2005) håller med Sigmundsson & Pedersen (2008). Hon säger att enligt Gjesing (1997) är 

10-15% av de barn som börjar i skolan motoriskt osäkra. Barn med motoriska brister måste få 
det stöd och den träning de behöver, annars kan barnen få fortsatta problem genom hela sin 
skoltid. Även Jaklewicz (1980) påstår att barn som har omogen motorik i förskolåldern ofta 

har motoriska avvikelser och brister i tonåren.  
 

Problem som kan kopplas till motoriska brister är bland annat ångest, nervositet, dålig 
självbild, sociala problem, skolproblem och koncentrationsproblem. Sigmundsson, Pedersen 
(2008) påstår dock att det inte finns någon dokumentation som kan stärka att dessa problem 

orsakas av motoriska problem och brister. Klipphard (1979) och Stenberg (1996)  verkar 
däremot säker på att omogen motorik bland annat kan leda till koncentrationssvårigheter. Det 

kan märkas när ett barn med motoriska svårigheter utsätts för stress, många intryck eller om 
det måste skynda sig. 
  

Enligt metaanalyser3 av Pless (2001) som handlar om motoriska effekter säger barn med 
motoriska svårigheter själva att de har mindre kompetens inom det emotionella . De säger 

också att de är mindre social kompetenta. Pless (2001) säger att barn med motoriska 
svårigheter kan ha problem med sina känslor och sitt beteende.  

                                                 
3
 En studie där tid igare forskning analyseras och utifrån det dra slutsatser om dess gemensamma slutsatser  

(http://www.ne.se/metaanalys) 
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2.2.1.2 Rörelsens positiva effekter 

Det handlar inte bara om konsekvenser och brister, rörelse och god motorik har många 
positiva effekter. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) menar att det är naturligt för människan att röra 

på sig. Vi blir hela människor genom att känna att kropp och själ fungerar tillsammans. 
Genom att känna att kroppen fungerar kan vi lättare uttrycka känslor med kroppen och 

fungera i sociala sammanhang. Att röra sig tillsammans med andra skapar glädje, trygghet och 
gemenskap. Barnet är en aktiv varelse både fysiskt och psykiskt. Det är de som är framtiden 
och barn blir glada och lyckliga av att röra på sig därför måste de få ett stort utrymme att röra 

sig på. 
 

Ingegerd Ericsson (2009) talar om många positiva effekter som kommer av god motorik. Hon 
säger bland annat att om barn har en uppfattning om sin kropp och dess möjligheter får de en 
stark självkänsla. Om barnet har en utvecklad motorisk förmåga så har det lättare  att delta i 

lekar med sina jämnåriga kompisar. Författaren säger även att när ett barn lyckas med en 
motorisk övning stärks barnets självförtroende och det påverkar barnets framtida inlärning.  

 
Ericsson (2009) berättar om olika metaanalyser som har gjorts med barn mellan 3-20 år. 
Dessa analyser visade att fysisk aktivitet förbättrar självkänslan, både fysiskt och psykiskt. 

Det visade också att barn som utför fysiska aktiviteter och rör på sig, oftast fortsätter att vara 
fysiskt aktiva och röra på sig. Det kan främja en hälsosam livsstil. Författaren säger att en god 

självbild och ett gott självförtroende kan påverka barnets kognitiva inlärning och dess 
förutsättningar. Med det menar hon att genom daglig rörelseträning kan barnets läs- och 
skrivinlärning påverkas positivt.  

 
Ericsson (2009) pekar på hur viktig motoriken är för ett barn, och vilka positiva effekter en 

god motorik kan ge. Genom en god motorik och motorisk träning så får barnen bland annat 
rörelseglädje, social kompetens, kinestetisk kunskap och betydelsefulla tillgångar i lek och 
samvaron med andra barn. 

 
Blauw Hospers  &  Hadders Algra (2005) har genom en metaanalys om effekterna av ett tidigt 

ingripande vid motoriska störningar kommit fram till att det är viktigt med motorisk träning 
och motorisk utveckling i tidig ålder. Detta kan motverka framtida motoriska störningar hos 
barn. Det är viktigt att ingripa tidigt i barnets liv för att hjärnan tar in mycket information 

under den tiden när de är små. 
 

Blauw Hospers & Hadders Algra (2005) har även kommit fram till att rörelse och motorik har 
positiva effekter. Det minskar stress, förbättrar utvecklingsnivån, förbättrar olika hanterings- 
tekniker, förbättrar barnets kognitivitet och förbättrar skolresultaten. Forskningen visar att när 

barn rör på sig stimuleras deras nyfikenhet och de vill utforska och upptäcka nya saker inom 
den motoriska delen.  

 
Enligt Williams m.fl. (2009) säger också att det viktigt att stimulera den motoriska 
utvecklingen  i tidig ålder eftersom det spelar stor roll för hur barnen utvecklas och växer. 

Under förskoletiden utvecklar barnen sin grovmotorik mest, som springa, hoppa och 
gallopera. Barnen får även kontroll över hur det ska hantera objekt, de kan kasta, sparka och 

fånga. Williams m.fl. (2009) säger att enligt Piaget (1963) så utvecklar barnen under 
förskolåldern en målinriktad motorik. De kombinerar olika rörelsemönster för att uppnå sina 
mål. Motorikens utveckling spelar en stor roll i barnens tidiga åldrar. Utveckling, lärande och 

växande centrerar kring lek och andra psykiska aktiviteter. Utveckling, växande och lärande 
stimuleras av den motoriska utvecklingen. Williams m.fl. (2009) säger att den motoriska 
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utvecklingen är sammankopplad med det psykiska beteendet. Det beror på att övervikt och 

olämpligt psykiskt beteende idag är vanligt bland barn i tidiga åldrar. Dessa två faktorer kan 
skada barnens framtida hälsa. 

 
Wolmesjö (2006) har gjort en studie där hon undersökt lärare och elevers upplevelser av 
rörelseaktviteter som inslag under skoldagen, integrerat i klassrumsundervisningen och dess 

påverkan på den upplevda psykiska och fysiska lär- och arbetsmiljön. Flera lärare upplever att 
elevernas koordination har blivit bättre och att de kan utföra saker som de inte kunde innan. 

Eleverna orkar mer och koncentrerar sig bättre, de blir lugnare av att röra på sig. En del av 
lärarna upplever det som viktigt att utveckla kroppsmedvetenhet och balansförmåga vilket har 
en positiv inverkan på läs- och skrivutvecklingen. 

 
 

2.3.1 Förskolan 

Venetsanou, Kambas (2009) menar att förskolans område har blivit viktigt för barnens 
utveckling eftersom de spenderar mycket tid där idag. Grindberg, Langlo Jagtøien (2000) 

säger att det är förskolans plikt att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet. Barn har ett 
stort behov av rörelse och vi måste hela tiden bli mer och mer uppmärksamma på hur viktigt 
det är att barnen får varierad, allsidig rörelseerfarenhet för barnets totala utveckling.  

 

2.3.1.1  Förskollärarens roll 

König, Aalsvoort (2009) säger att en förskollärare ska ge vägledning, stimulans och stöd samt 
att de ska observera barn. Barn ska ha mycket fritt utrymme och ska få skapa sina egna 

erfarenheter.  
 
Graf, Koch, Falkowski, Jouck, Christ, Stauenmaier, Bjarnason-Wehrens, Tokarski, Dordel, 

Predel (2005) har utifrån sitt forskningsprojekt sett att barn får en förbättrad motorik om 
lärare redan i tidig ålder använder sig av förebyggande insatser gentemot fysisk inaktivitet. 

Eftersom inaktivitet idag är vanligt så är det extra viktigt att som lärare bidra till att motverka 
en fysiskt inaktiv utveckling. Författarna talar om ett hälsoprogram som borde finnas i skolan, 
ett program som ska ge barnen ökad fysisk aktivitet som i sin tur leder till förbättrad motorik.  

Graf m.fl. (2005) kom fram till att alla lärare i grundskolan hade fått en grundutbildning inom 
fysisk aktivitet. Utbildningen skulle hjälpa lärarna att genomföra fysisk aktivitet med barnen 

under dagen. Även att utveckla lärarnas färdigheter att ge instruktioner till barn. På så sätt 
kunde fysisk aktivitet och rörelse öka hos barnen.  
 

Sigmundsson, Pedersen (2008) säger att om en förskollärare upptäcker motoriska  
problem/brister hos ett barn ska de vidta åtgärder för att lindra eller motverka kommande 

motoriska problem/brister. Många metoder har uppstått för åtgärdsprogram, men det finns 
vissa faktorer som de har gemensamt. Det som borde framställas i en bra metod är att den ska 
ha bevisad och dokumenterad effekt. Effekten ska inte påverkas av vilken förskollärare som 

utför åtgärdsprogrammet, den ska vara positiv oberoende vem det är. För att en positiv effekt 
ska uppstå är det enligt Sigmundsson, Pedersen (2008) viktigt att förskolläraren tar hänsyn till 

viktiga faktorer. Det är viktigt att det blir intensitet, antingen tränar/åtgärdar förskolläraren 
tillsammans med barnen flera gånger i veckan eller ser förskolläraren till att det är max två till 
tre barn i varje grupp. För stor barngrupp kan orsaka passivitet hos barnen. Att starta på en låg 

nivå och öka gradvis är viktigt. Samtidigt ska det inte vara för lätt för barnen, det ska vara 
utmanande uppgifter annars kan barnen bli uttråkade. Om förskolläraren lägger uppgifterna på 
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en för hög nivå så kan barnen lätt känna att de inte klarar av något och de kan få dåligt 

självförtroende. Författarna menar vidare att som förskollärare är det viktigt att ge barn med 
motoriska problem positiv feedback. Positiv feedback ska enbart ges när barnet har presterat 

bra, på så vis får barnet veta att hon/han har gjort bra ifrån sig. Barnen ska även få möjlighet 
att bedöma sitt utförande av uppgiften. Det kan ge barnet mer motivation.  
 

Ingegerd Ericsson (2009) håller med Sigmundsson, Pedersen (2008) till viss del. Hon anser 
att förskolläraren bör stimulera och utföra olika övningar med barn som har svårigheter med 

motoriken. Målet bör vara att få rörelserna automatiserade. Likt Sigmundsson, Pedersen 
(2008) säger Ericsson (2009) att övningarna bör upprepas varje dag. Detta ska förskollärare se 
till. De bör även tänka på att övningarna och den motoriska träningen aldrig får bli påtvingad. 

Barnen ska känna att det är roligt och att de kan lyckas, på så sätt får barnen en stärkt fysisk 
självkänsla. Det är en nyttig grund för barnets framtida inlärning. Ericsson (2009) säger vidare 

att när en förskollärare ska observera barn med motoriska svårigheter så bör han/hon 
observera under en längre period för att få fram det rätta resultatet. Det räcker alltså inte med 
att observera enstaka gånger.  

 
Pless (2001) håller med Ericsson (2009) när det gäller observationer. En förskollärare ska 

observera barnet med motoriska svårigheter under en längre tid. De bör även ta uppföljning 
för att se om ingripandet har gett resultat. Enligt Pless (2001) ska ingripandet för barn med 
motoriska svårigheter vara mångsidigt och den som ingriper bör ha en helhetssyn på barnet 

och situationen. Ingriparen, i detta fall förskolläraren, ska möta varje barns behov. Träningen 
ska ha mycket tid och den ska helst vara individuell.  
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3. Syfte 

 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur några förskollärare ser på motorik och rörelse, även 
om de arbetar med detta i förskolan och isåfall på vilket sätt. Relevant till vårat syfte är också 
att undersöka om förskollärare har möjligheter att upptäcka och åtgärda motoriska svårigheter 

genom sitt arbete.    
 

Där av dessa frågeställningar: 

 Hur ser förskollärare på motorik och rörelse i förskolan? 

 Arbetar pedagoger med motorik och rörelse i förskolan? Vilken metod tillämpas 
isåfall? 

 Finns det möjligheter för förskollärare att genom sitt arbete upptäcka och åtgärda 

motoriska svårigheter hos barn? Isåfall vilka möjligheter? 

I detta avsnitt presenteras undersökningens syfte och 

tillhörande frågeställningar. 
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4. Metod 

 

 

  

4.1 Val av metod 

Vårat syfte är att undersöka hur förskollärare ser på motorik och rörelse, även om de arbetar 

med detta i förskolan och isåfall på vilket sätt. Relevant till vårat syfte är också att undersöka 
om förskollärare har möjligheter att upptäcka och åtgärda motoriska svårigheter genom sitt 

arbete. Vi har därför valt att genomföra den här undersökningen med hjälp av en 
intervjustudie eftersom det under en intervju förs ett samtal där det utbyts fakta och 
erfarenheter (Kylén 2004). Vi valde att göra intervjuer eftersom vi ansåg att detta var att 

föredra. Svaren blir utförligare vid en intervju, det finns  möjlighet att ställa följdfrågor. Vid 
en intervju är det också möjligt att få information genom kroppsspråket. En intervju ska vara 

noggrant uppbyggd och ha ett syfte (Kvale 1997). Vårt syfte med intervjun var att ta reda på 
förskollärares tankar och arbetssätt med motorik och rörelse i förskolan.  
 

 

4.2 Urval  

Undersökningsfältet utgörs av sex förskollärare som alla är kvinnor. De arbetar på tre olika 

förskolor i två olika kommuner. Förskollärare valdes eftersom de har erfarenhet och kunskap 
om vårt undersökningsområde. Att det enbart blev kvinnliga förskollärare beror på att det 
endast arbetade kvinnliga förskollärare på dessa förskolor. Vi valde att intervjua två 

förskollärare per förskola som arbetade på olika avdelningar. På så vis kom det fram om det 
fanns olika tankar om motorik och rörelse inom förskolan och om avdelningarna arbetade på 

olika sätt. Två av dessa förskolor är våra respektive VFU4 platser eftersom vi har bra kontakt 
med förskollärarna som arbetar där.  På den tredje förskolan har en av oss tidigare arbetat så 
det kändes naturligt att kontakta den förskolan. Personerna som intervjuades befann s ig i 

åldern mellan 30-60 år och har lång erfarenhet av yrket vilket kan vara positivt. De har följt 
flera barns utveckling och vet hur de utvecklas vilket gör att de kan ge oss utförliga och 

givande svar på frågorna.  
 
 

4.3 Uppläggning och genomförande 

Innan intervjun med förskollärarna så fick vi tillåtelse genom att skriva ett missiv brev där vi 
berättade hur intervjun skulle gå till och vad syftet var med arbetet (Kvale 1997). Vi 

kontaktade förskollärarn i ena kommunen personligen genom ett besök då missiv brevet 
delades ut samtidigt med intervjufrågorna. Tid och plats för intervjun beslutades efter 

informanternas önskan. Förskollärarna som intervjuades i den andra kommunen kontaktades 
först på telefon och sedan mailades missiv brevet tillsammans med intervjufrågorna.  

                                                 
4
 Verksamhetsförlagd utbildning  

I detta avsnitt presenteras vilken metod som använts, motiveringen till valet 

av metod samt undersökningens urval. Därutöver metodens upplägg, 
genomförande och utformning.  
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Intervjufrågorna lämnades ut samtidigt som missiv brevet för att de skulle få tid att förbereda 

sig och för att vi skulle få längre och utförligare svar på frågorna (Kvale 1997).  
 

Intervjuerna utfördes i personalrummen på respektive förskola efter deras önskemål. 
Intrevjuerna tog mellan 20-30 minuter. Diktafon användes under intervjuerna. Vi frågade först 
så att det var okej för samtliga deltagare att vi spelade in intervjun och vi informerade även 

om det i missiv brevet. En av deltagarna kände sig obekväm med diktafon, vi antecknade 
istället. Att använda en diktafon istället för att anteckna för hand är både bekvämt och gör så 

att allt blir dokumenterat. Det kan även finnas vissa nackdelar med att använda diktafon vilket 
kan vara att apparaten kan göra den intervjuade osäker. Dessutom måste intervjun lyssnas på 
igen och analyseras igen (Kylén 2004). Det faktum att vi var tvungna att lyssna igenom 

intervjun flera gånger kan också vara positivt eftersom vi då kan upptäcka om vi missat något 
första gången.  Två av de första intervjuerna spelades av misstag över när vi intervjuade de 

sista förskollärarna. Vi hann dock skriva ned intervjuerna i sin helhet för hand innan de 
spelades över. Vi valde att gemensamt utföra intervjuerna. Att vi var två var positivt för oss 
eftersom det gjorde det möjligt att ställa spontana följdfrågor och komplettera varandra 

(Kylén 2004). Intervjufrågorna redovisas under rubriken bilaga.  
 

4.4 Utformning av intervjufrågorna  

Intervjufrågorna har utformats efter läst litteratur . Vi diskuterade vilka intervjufrågor som 
kunde vara relevant till vårt syfte och hur de skulle utformas för att få fram så mycket 

information som möjligt. Efter diskussioner kom vi fram till elva frågor som var utformade 
efter vårt syfte.  Den elfte frågan var öppen,  den intervjuade fick fritt tala om området, om 
informanterna hade mer att tillägga så fick de chans att göra det under denna fråga.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Genom att skriva ett missiv brev (se bilaga 2) där vi berättade hur intervjun skulle gå till och 

vad syftet var med arbetet, bjöd vi förskollärarna att delta i vår undersökning (Kvale 1997). 
Efter att ha läst missiv brevet valde deltagarna själva om de ville delta eller inte. Eftersom 

deltagandet var frivilligt kunde informanterna när som helst avbryta. Alla informanter fick 
möjlighet att innan intervjun gå igenom frågorna så att de skulle känna sig väl förberedda 
(Kvale 1997). Innan intervjun påbörjades så fick vi deltagarnas godkännande att spela in 

intervjun med diktafon, vi informerade även om detta i missiv brevet. Det var endast en av 
deltagarna som inte ville att vi skulle använda oss av diktafon, vi använde oss istället av 

anteckningar.  Deltagarna informerades om att materialet endast skulle användas i studiesyfte, 
allt insamlat material kommer att förstöras efter användning. I arbetet har informanterna 
fignerade namn för att kunna säkerställa deras anonymitet (Vetenskapsrådet 2010).  

För att deltagarna skulle känna sig trygga fick de själva bestämma vart intervjun skulle 
genomföras 
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5. Resultat 

 

 

 

 
5.1 Sammanfattning  

Enligt förskollärarna är motorik och rörelse två viktiga faktorer i förskolan. De menar att 

rörelse och motorik bland annat ger barnen ett välmående, bättre koncentration, mer ork och 
upplevelser. Förskollärarna anser att de själva spelar en viktig roll, det är dem som har 
ansvaret för att barnen får utveckla sin motorik och får uppleva rörelse. Det är dem som 

planerar och ordnar miljön så att den inspirerar och ger utmaningar. Alla försskollärarna talar 
om hur viktigt det är för barnen att visats utomhus. Skogen ses som den bästa platsen. Där får 

barnen klättra, ta sig framåt, utforska och prova på. Trots att utomhusmiljön anses vara viktig 
anses också inomhusmiljön vara det. Förskollärarna påpekar att gymnastik och organiserade 
rörelseaktiviteter är givande för barnen. Genom det får barnen bland annat träna 

grundrörelser, turtagande och avslappning. Alla barn utvecklas inte i samma takt och det finns 
barn med motoriska svårigheter. Alla förskollärare har någon gång mött barn med motoriska 

svårigheter, det är vanligt. Genom observationer kan svårigheterna upptäckas. Läroplanen för 
förskolan beskriver mål som barnen ska uppnå inom motorik och rörelse. Barn med motoriska 
svårigheter ska få prova på saker utifrån sina egna villkor och försöka uppnå dessa mål utifrån 

sin egna nivå. Förskollärarna säger att läroplanen för förskolan är viktig och den ger hjälp och 
kunskap till deras arbete. De anser att de har den kunskap som behövs inom rörelse och 

motorik men det skulle vara positivt med nya refersenser och möjligheten till att utvecklas 
mer.  

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Först 

presenteras en sammanfattning av resultatet. Sedan förskollärarnas 
syn och tankar om motorik och rörelse, därefter förutsättningar och 

olika arbetsätt på respektive förskola. 
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5.2 Motorik och rörelse är välmående  

 

Figur 1: Vad är motorik och rörelse för dig  

Förskollärarnas inställning till motorik och rörelse var övergripande positiv.  De menar  att 

det är viktigt att vara fysiskt aktiv för att må bra. De ansåg att det  är roligt att arbeta med 
rörelse i förskolan. Rörelse ska vara något roligt, något som skänker glädje.  

Om man ser till vår verksamhet med barnen så är det något som är 

roligt, lustfyllt, nyttigt. Det är något som vi behöver för att orka under 

dagen så att säga   (Förskollärare A).  

 

Att rörelse är något som ska vara roligt och lustfyllt var något som alla gemensamt tyckte. Det 
fanns vissa skillnader i deras svar vilket var intressant att se. Några pratar om kroppen och att 

ge utmaningar, till exempel  Förskollärare D pratar om frihet och att barnen ska få uppleva 
med hela kroppen. Några av pedagogerna pratar om barnet i sig. Förskollärare C  pratar om att 
värna om sin kropp och välmående medan förskollärare E pratar om hur barnen rör sig och 

hur de är. Förskollärare F pratar om hela barnet, att ”Barn är rörelse!”  Förskollärare B pratar 
om att gymnastik är en del men att det ska vara något som är roligt och inspirerande. 

Förskollärarna kopplar motorik och rörelse till välmående, de talar inte  om rörelse i sig. 
Hansen & Annerstedt (2002)  säger att motorik är samspel mellan nerv och muskel och det 
sker mycket i en människas kropp och hjärna innan en kroppslig rörelse blir till. Alla 

processer och funktioner som styr och kontrollerar de kroppsliga rörelserna hör till motoriken. 
För att en rörelse ska bli till så måste kroppens delar  samarbeta vilket ingen av förskollärarna 

talar om. Inställningen till att rörelse handlar om att må bra gör det intressant att se vilka 
tankar som finns om rörelse kopplat till barns utveckling 
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5.3 Motorik och rörelse är viktigt för barns vidareutveckling 

 

Figur 2: Hur tänker du kring motorisk träning i förhållande till barns vidareutveckling? 

 
I jämförelse med tankarna om rörelse som välmående så är bilden av rörelse annorlunda här. 

Här kommer de in på att förskolan är viktig eftersom många barn är stillasittande idag eller 

blir mer stillasittande när de kommer till skolan, vikten av rörelse i sig betonas mer.  

Barn lär sig av allt de gör. En kropp som upplever saker minns dem. 

Rörelsen hjälper dem t ill språk, tankar, lösa problem... allting. Att ett 

litet barn, eller vilket barn som helst får röra på sig ända upp till 

skolåldern är viktigt. (Förskollärare C). 

Förskollärarna tar upp vikten av rörelse för att orka med vardagen och kunna koncentrera sig 
på sina uppgifter. 

Fysisk aktivitet gagnar dem rent kunskapsmässigt, man orkar mer just 

det här att, koncentrera sig, sitta still, ta in information  

(Förskollärare A) 

Förskollärare E tycker att det är viktigt för barns utveckling men betonar vikten av att träna 

för barnens egen skull. Vidare så tror hon inte att det är viktigt för barns skrivutveckling. 
Som Venetsanou & Kambas (2009) säger så är det viktigt att inte hjälpa barnen med allt, då 

får de inte de rörelsefärdigheter som behövs. Att uppmuntra barnen och ge dem utmaningar är 
något som de hela tiden återkommer till vilket för oss in på vilken betydelse de har i sitt yrke 
som förskollärare. 
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5.4 Förskollärarens betydelse 

 

Figur 3: Tycker du att du som förskollärare har betydelse för barnens motoriska utveckling? 

Genom sitt yrke som förskollärare så ansåg alla intervjuade att de är viktiga för barnens 
utveckling. Vidare så säger de att det är deras uppdrag, de har ett ansvar att se till att barnen 
får  möjlighet att utvecklas. Förskollärare B kommer in på att det är viktigt som förskollärare 

att vara en förebild.  

Jag har ju ett ansvar men det är ju också att ha betydelse, att vara en 

förebild, jag ska visa att jag tycker det är roligt, jag ska vara delaktig, 

jag ska kunna inspirera och uppmuntra, att finnas där (Förskollärare 

B) 

Fyra av de sex intervjuade pedagogerna tycker det är viktigt att ge barnen möjligheter och att 
ge barnen utmaningar och uppmuntra dem att prova och testa nya saker.  

 
Jag som pedagog måste ju se till att ge barnen tillfällen att få röra sig. 

Det är ju vi pedagoger som ansvarar för planeringen av vår 

verksamhet så vi har ett stort ansvar att se till att barnens rörelsebehov 

blir tillgodosett. Och även organisera och uppmuntra så att de får 

prova olika sätt att röra sig och att ta sig fram på, efter barnens nivå 

och behov (Förskollärare D) 

I motsatts till de andra så betonar Förskollärare E barnens självständighet, hon menar att de 
har en egen drivkraft och utvecklas ständig av sig själva. Vidare så säger hon ändå att hon har 

betydelse genom att hon planerar och ordnar miljön så att den inspirerar och utmanar barnen. 
 

Det är inte bara förskollärarna som har betydelse för barnens utveckling, miljön och 
förutsättningarna runt omkring spelar också in.  Venetsanou & Kambas (2009) talar om att 
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barnets familjeförhållande har betydelse. Förutsättningar som god ekonomi, hög inkomst, 

utbildningsnivå och sociala kulturella sammanhang kan spela roll.   
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5.5 Förskolans förutsättningar 

 

Figur 4: Vilka förutsättningar finns på förskolan för att stödja och stimulera barnens motorik? 

Förskolan en viktig del i barns utveckling eftersom de tillbringar så mycket tid där idag. 
Därför har det stor betydelse vilka förutsättningar som finns på förskolan för att stimulera 
barns motoriska utveckling. Förskollärarna är i huvudsak nöjda med förutsättningarna på 

förskolan. De flesta är nöjda med innemiljön där de tycker att lokalerna är stora och rymliga 
och det finns bra material. Utemiljön är de mindre positiva till,  en del säger att de har för liten 

utegård men att det kompenseras med närhet till skogen. Alla förskolor har antingen en 
lekhall inne på förskolan eller tillgång till gymnastiksal.  
 

Jag tycker att vi har förutsättningarna och tar dem, vi vill ju satsa på 

det så det tycker jag nog att vi har. Trots att vi är en stads förskola så 

gör vi det bästa av det. Vi vill att de får den möjligheten. 

(Förskollärare A) 

 
Vi har en lekhall på fem avdelningar som vi utnyttjar till organiserade 

rörelseövningar varje förmiddag. Vi har också en stor gård med både 

yta att springa på, en grusplan att spela fotboll/bandy på, en 

cykelbana, samt en motorikbana som delvis är under uppbyggnad nu i 

höst. Vi har även en kulle med två rutschkanor på, detta låter ju bra 

när man berättar det men vi saknar en lite mer kuperad terräng, gården 

är helt platt förutom kullen med kanorna på men ”å´andra sidan” så 

har vi bara en kort promenad till skogen samt att vi också är ganska 

nära granne med en stor lekpark som är handikappanpassad. Så vi har 

det väldigt bra när man tänker efter (Försko llärare D)  

 

Förskollärarna utnyttjar de möjligheter som finns och tar vara på årstiderna. Samtliga 

förskolor har närhet till det mesta, skogen finns inom promenad avstånd för alla. Nielsen 
(1990) säger att många barn idag inte får uppleva naturen som den är i verkligheten. De 
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uppfattar naturen som den avspeglas från TV och dator. Därför är det extra viktigt som 

förskollärare att se till så alla barn får komma ut i skogen och uppleva naturen. Att arbeta med 
barn kräver att man tänker efter och har ett arbetssätt att utgå ifrån.  
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5.6 Arbetssätt  

 
Figur 5: Arbetar ni s pecifikt med motorisk träning på er förskola?  

I början säger förskollärarna att de inte arbetar efter någon speciell metod men det visar sig 
ändå att de tänkt efter i sitt arbete. Många av förskollärarna säger att gymnastik är en viktig 

del av det motoriska arbetet. Förskollärare B säger att genom gymnastik så får barnen träna 
grundrörelser, turtagande och avslappning. Det ska finnas en tanke med gymnastiken och den 

ska vara planerad. Förskollärare E säger att gymnastiken ska vara rolig och lustfylld så barnen 
har roligt.  
 

Att vistas utomhus är en viktig del. Alla förskollärare talar om skogen som en stor fördel. Där 
får barnen klättra, ta sig framåt, utforska och prova på. Alla förskollärare tar ofta med barnen 

till skogen. Förskollärare A förklarar att deras förskola ligger mitt i staden och att de inte bara 
kan ge sig av till skogen, de måste planera innan de ger sig av.  
 

De får prova och testa det mesta på avdelningen. Ute i skogen är de 

också tillåten att göra allt (Förskollärare C) 

 

Venetsanou & Kambas (2009) så har uppväxtmiljön stor betydelse för utvecklingen och talar 
om att det  kan få konsekvenser om barnen inte får testa och uppleva själva. Några av 

förskollärarna talar om vikten av utforskning och upplevelser. De anser att det är viktigt att 
barnen får utforska själva, och genom det få upplevelser. En förskollärare ska inte hjälpa 
barnet för mycket, barnet ska själv få känna att det klarar av saker med hjälp av sin kropp.  

Förskollärare A och förskollärare D berättar att de har en stor lekhall där barnen får utöva 
olika motoriska övningar. Mini röris förekommer hos en av förskolorna. Mini röris är färdiga 

band som barnen lyssnar på och gör rörelser efter vad bandet säger.  Förskollärare F talar om 
att de använder sig av danslek, men endast för 4-åringarna. När man planerar hur man ska 
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arbeta , vilket arbetssätt man ska använda, måste man ta hänsyn till eventuella motoriska 

svårigheter hos barnen. 
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5.7 Mötet med motoriska svårigheter 

 

Figur 6: Har du någon gång mött barn med uppenbara motoriska svårigheter? 

  
Alla förskollärare berättar att de har mött barn med motoriska svårigheter och menar att det är 

vanligt.  

I regel kan det vara ett eller flera barn som har svårigheter varje år, det 

ser ju vi i vår vardag när v i är ute mycket och det är de där enkla 

grejerna som gör att man upptäcker dem (Förskollärare A)  

 
Förskollärare B förklarar att de just nu har barn som har problem med balansen och att dessa 

problem inte försvinner. Förskollärare C berättar att hon har mött gravt handikappade barn 
som har motoriska brister och svårigheter. Hon talar om hur viktigt det är att även barn med 

motoriska brister får vara med och prova på sina villkor, de kan göra det på sitt sätt. 
Förskollärare F talar om att hon mötte ett barn med motoriska svårigheter och det visade sig 
att barnet hade en genetisk sjukdom. Hon har även mött barn som har varit handikappade, 

men de har haft personliga assistenter som har tagit hand om dem. Mötet med motoriska 
svårigheter är vanligt, det gäller bara som förskollärare att upptäcka dem. Gustafsson, Hugoh 

(1987) menar att inget barn är det andra likt, de mognar i olika takt, de gäller att fånga barnen 
på deras nivå och se vad det enskilda barnet behöver.  
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Figur 7: Hur kan du som pedagog upptäcka motoriska brister hos barn? 

Mötet med barns motoriska brister och svårigheter är vanligt, att upptäcka barn med 

motoriska brister och svårigheter är något som ingår i förskollärarnas arbetsuppgifter. Alla 

förskollärare säger att de upptäcker motoriska brister genom att observera barnen. 

Observationerna kan ske när de är ute i skogen och leker, när de har gymnastik eller nästan 

när som helst. I vardagliga situationer kan man som förskollärare upptäcka motoriska brister 

hos barn. 

Sen blir det ju en jämförelse. Om man har jobbat så länge som jag har 

gjort så har man ju en del i ryggsäcken. Man vet på ett ungefär hur 

barn utvecklas (Förskollärare C) 

Förskollärare D talar om att filma barnen för att sedan gå tillbaka och titta, då kan man titta 

om och om igen. Även visa föräldrarna vad man har sett. Hon påpekar också att det är viktigt 

att inte bara försöka se brister hos barnen utan även det bra och positiva. Förskollärare F säger 

att barnen ska få delta i aktiviteter som innehåller mycket rörelse, på så vis kan man upptäcka 

motoriska förseningar och svårigheter.  

Tittar man i gruppen, det kan ju också vara områdespåverkan. Bor du i 

ett område där du absolut inte kan gå promenader, dem b lir ju lite 

senare motoriskt. Man ser ju i förhållande till barnen och sådär. Så att 

visst kan man upptäcka brister hos barn (förskollärare C)  

Under intervjun med förskollärare C börjar vi prata om hur samhället har påverkat barnens 

möjligheter till naturlig rörelse och motorisk utveckling. Förskollärare C tycker att samhället 
har mer bråttom idag. Hon menar att många föräldrar inte har det tålamod som krävs utan 
sätter barnet i vagnen till förskolan, istället för att låta det ta den tid det tar och låta barnet gå. 
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Hon pratar också om att alla barn idag har datorer i hemmet och att hon tycker de sitter 

alldeles för mycket framför skärmen, det är viktigt att också vara ute och röra på sig. 
Förskolläraren påpekar också att om du inte rör dig mycket som barn så kan de lättare få 

benbrott senare som vuxen.  
 
På grund av att samhället har en negativ påverkan för barnens naturliga möjligheter till rörelse 

så är det viktigt att förskollärarna ser till att barnen får möjligheten, och att åtgärder sätts in 
om det behövs.   
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Figur 8: Om ni upptäcker barn med motoriska brister, hur åtgärdas detta? 

 
När en förskollärare upptäcker barn med motoriska brister och svårigheter så sätts en eller 

flera åtgärder in, beroende på bristernas och svårigheternas grad. Observationer förs under en 
längre tid och att samtala inom arbetslaget är nyttigt. Föräldrarna kontaktas och i slutändan 

BVC eller läkare.  
 

Det beror lite på vad det är för någonting, men om det är ett barn som 

inte vågar som är rädd för någonting, t.ex. klättra får man försöka 

utmana ge dem möjlighet, peppa att de får prova för att utvecklas 

(Förskollärare B) 

 

Förskollärare B berättar om det finns barn med grava motoriska brister så kontaktas något 

som kallas resursteamet. Förskollärare D berättar att de kontaktar habiliteringen på sjukhuset, 
men först efter att de har talat med varandra och med föräldrarna. Förskollärare E berättar att 
de brukar ta hjälp av en specialpedagog i första hand och se om det hjälper. Många av 

förskollärarna säger att om det finns något de själv kan göra för att åtgärda problemet så gör 
dem det. Om det inte går så får de vidta de andra åtgärderna.  

 
Att genomföra åtgärder är en del av förskollärarnas arbete. Läroplanen beskriver mål som 
barnen ska uppnå inom motorik och rörelse, dessa mål är något som förskollärarna kan sträva 

efter när de genomför åtgärder.  
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5.8 Läroplanen  

 
Figur 9: Hur ser du på läroplanens mål  vad gäller motorik och rörelse i förskolan?  

 
Läroplanen anses vara viktig, det är något som förskollärarna utgår mycket från. Olika syn på 

läroplanens mål uppkommer dock. Förskollärare A anser att det inte finns något specifikt mål 
i läroplanen och det tycker hon är tråkigt.  
 

Det är så viktigt med motorisk träning och fysiskt välbefinnande idag 

så det borde vara mer fokus på det i läroplanen (Försko llärare A)  

 

Förskollärare B och E säger att det största målet är att förskolan ska främja barns utveckling 
genom att ge dem tillfällen att utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och 

koordinationsförmåga.  Förskollärare A säger även att det finns flera delmål i läroplanen. Så 
som att barnen ska utveckla självständighet till sin egen förmåga, fungera i grupp, turtagande, 
ta hänsyn till regler, hälsosamt liv och välbefinnande.  

 
Förskollärare C håller med förskollärare B men säger också att barnet lär sig språk genom 

rörelse. Hon menar att om ett barn utför en rörelsesång så lär barnet sig språket och får in 
rörelse samtidigt. Hon hoppas att det kommer stå om det i den nya läroplanen.  
 

Idag skulle det nog behövas uppmärksammas ytterligare, då vi märker 

att barnen är mer stillasittande vid TV och datorer hemma, och 

motorik och rörelse på förskolan blir då ännu viktigare. Men även 

dialogen förskola- föräldrar om detta behöver stärkas  

( Försko llärare D). 

 

Tillsammans, 

lustfull miljö  

 

Dialogen mellan 

förskola och 

föräldrar bör 

stärkas.  

 

Främja barns 

motorik, 

kroppsuppfattning

, koordination, 
naturligt 

 
Språket i 

rörelsen. 

Rörelsen i leken.  

Uppmär ksamma

s mer eftersom 

barnen blir mer 

stillasittande  

Värna om hälsan 

och sitt 

välbefinnande. 

 

Inget mål, 

tråkigt, 

viktigt 

 

Ge dem tillfällen 

att utveckla sin 

motorik 

Delmål 

 

Hur ser du på 

läroplanens mål 

vad gäller motorik 

och rörelse i 

förskolan? 

 



27 

 

Förskollärare F säger att det står om arbetslaget i läroplanen, att arbetslaget tillsammans ska 

skapa en motoriskt lockande, lustfylld miljö och vardag. Läroplanen ger hjälp och kunskap till 
förskollärarnas arbete  
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5.9 Kunskap 

  
Figur 10: Anser du att du har den kunskap som behövs  inom området?  

De flesta anser sig ha de grundkunskaper som behövs men vill gärna vidare utveckla sig inom 
ämnet. 

Ja det tycker jag att jag har, sen kan man alltid vidareutveckla sig och 

få nya referenser. Men jag känner mig ganska säker på vad rörelse och 

motorik står för. Jag är väldigt rörlig och håller på själv privat så jag 

vet hur viktigt det är att röra på sig (fö rskollärare C)  

Säkerheten om att de har kunskap inom området fanns. Lång erfarenhet av yrket ger 

möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Förskollärare E säger att hon 
fick en nytändning när hon hade gymnastiken tillsammans med en kollega, de fick utbyte av 
varandras kunskaper och det blev roligare.  
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6. Diskussion 

 

  

6.1 Metoddiskussion 

För att få relevant information i förhållande till vår undersökning så kändes det som att 
intervjuer var bäst metod att använda sig av (Kylén 2004). En fördel var att vi fick de 
utförliga, trovärdiga och förklarande svar som vi behövde eftersom vi träffade informanterna 

personligen. Genom intervjun fick de chansen att förklara hur de menade och ge mer utförliga 
svar. Vi hade chansen att ställa följdfrågor så att eventuella frågetecken kunde redas ut. Om 

enkät undersökning hade använts så hade resultatet troligen sett annorlunda ut. Det hade inte 
funnits möjlighet att ställa följdfrågor för att lättare kunna förstå vad de vill tala om, det hade 
inte kommit fram hur de intervjuade känner och tänker (Kylén 2004). Vi ansåg att intervju var 

det bästa sättet att ta reda på förskollärares syn på motorik och rörelse. Hur mycket vi som 
personer har påverkat svaren vi fick är svårt att säga, svaren kan variera beroende på 

intervjuarens personlighet och ålder. Det faktum att vi sedan tidigare kände informanterna kan 
ha påverkat vilka svar vi fått. Det kan vara positivt eftersom de känner sig trygga med oss och 
vågar vad de tycker och tänker. Andra faktorer kan också spela in, det kan vara händelser i 

den intervjuades privatliv som påverkar svaren (Kylén 2004). Oerfarenhet hos oss som 
intervjuare kan också ha betydelse för de svar vi fick. Vi känner nu i efterhand att fler 

följdfrågor hade kunnat ställts för att få ut mer av intervju personernas tankar. Oerfarenhet 
gjorde att vi koncentrerade oss lite för mycket på våra färdiga intervjufrågor. Dessa problem 
hade kunnat undvikas om vi tillsammans gått igenom eventuella följdfrågor innan 

intervjuerna. 
 

Vid urvalet av förskollärare som skulle intervjuas hade det kanske varit fördelaktigt att välja 
informanter som vi inte hade någon anknytning till, det är möjligt att vår relation till 
förskollärarna har påverkat resultatet. Vi ansåg dock att det inte skulle ha någon betydelse för 

resultatet eftersom vi ville ha deras tankar och åsikter.  
  

Att använda sig av diktafon under intervjun upptäcktes vara mer krävande än väntat. Vi var 
tvungen att lyssna igenom intervjuerna flera gånger eftersom brus och störningar också kom 
med på bandet. Ibland hördes det inte vad personen sa eller så pratade den intervjuade för fort. 

Alla störningar på bandet kan ha gjort att vi missuppfattat vad de intervjuade sagt. Detta har 
försökt att undvikas genom att tillsammans lyssna igenom materialet flera gånger. Att lyssna 

igenom materialet mer än en gång kan ha varit positivt till vår studie eftersom vi då hade flera 
möjlighet att upptäcka information som vi missat. Vi kände att det var den bästa metoden 
eftersom allt som sades under intervjun kom med, om vi endast antecknat är det troligt att vi 

hade missat något. 
 

När tiden för intervjuerna skulle bestämmas så var det svårt att hitta tider som passade för 
förskolan. De hade fullt upp med inskolningar vilket gjorde det svårt för förskollärarna att 
komma ifrån. Vi kom dock överens om en specifik tid med alla, det var ingen som tackade nej 

till att medverka i intervjun. För att få ett bredare och mer utförligt resultat hade det troligen 
varit en fördel om vi hade intervjuat fler förskollärare i fler kommuner. På grund av tidsbrist 

I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet. 
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så begränsades informanterna till sex stycken, men syftet var heller inte att generalisera utan 

att få en bild av några förskollärares syn.  
 

6.2 Resultat diskussion och analys 

Innan intervjuerna utfördes så hade vi förutfattade meningar om att förskollärarna skulle ha en 
positiv bild av rörelse och motorik vilket efteråt visades stämma. Alla förskollärare var 

positiva och tyckte det var viktigt med motorik och rörelse. I frågan om ”vad är motorik och 
rörelse för dig”,  kopplades motorik och rörelse till välmående, något som ska vara roligt och 
lustfyllt. De nämner inga rörelser så som springa, hoppa, åla och krypa, vilket vi trodde att de 

skulle göra. Däremot när vi frågar om hur de ser på motorik och rörelse i förhållande till barns 
vidare utveckling så verkar det som att de har ett annat synsätt på motorik och rörelse. Det 

handlar inte längre om att det ska vara roligt utan  om att det är viktigt för koncentrationen 
och att orka under dagen. Det förekommer flera olika synsätt på motorik och rörelse under 
intervjun vilket visar att det tillför mycket till barnens utveckling inom flera områden.  

Förskollärarna visar att de har kunskap om motoriken och rörelsens betydelse. Tankarna som 
vi hade innan denna undersökning stämmer överns med förskollärarnas tankar att rörelse går 

att se ur flera perspektiv.  Nyberg & Tidén (2006) säger att rörelse finns i allt vi gör, vilket 
förskollärarna hela tiden påpekar. Det handlar både om kroppens inre och yttre funktioner. 
Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) säger att en rörelse blir möjlig när kroppens olika delar 

samarbetar. Genom att stimulera motoriken kan flera rörelser kopplas ihop. Nielsen m.fl. 
(1988) och Huittfeldt m.fl. (1998) talar om de inre funktionerna. För att en rörelse ska kunna 

bli till så måste nerv och muskel samarbeta, detta tar ingen av förskollärarna upp. Vi anser att 
det är en viktig del som förskollärarna bör ha kunskap om, vi förvånades över att ingen av 
förskollärarna tog upp detta.  

 
Många förskollärare tycker att dagens samhälle har påverkat barnens naturliga möjligheter att 

röra på sig och utvecklas motoriskt. De menar att barn idag är mer stillasittande vilket beror 
mycket på dagens elektronik, så som datorer och TV-apparater. Det  finns både positiva och 
negativa saker med dagens media men det är när det blir för mycket av dator och TV som det 

är farligt, för mycket stillasittande kan leda till övervikt (Vårdguiden, Stockholms läns 
landsting). Vi har själv märkt skillnader från när vi var små i början av 1990- talet då vi inte 

ens hade datorer i hemmet. Film och TV var något som endast brukades vid enstaka tillfällen 
så som kvällar och helger. Våra minnen speglas av att vi vistades mestadels utomhus och att 
utomhuslek lockade mer än att sitta inomhus.  När vi var små och gick på förskolan så fanns 

det inte datorer på förskolan, men idag finns datorer på nästan alla förskolor som barnen får 
använda. Alla förskolor som vi har varit på har haft datorer. Som förskollärare är det viktigt 

att se till så att datorn inte används för mycket. Det går inte att påverka reglerna i det egna 
hemmet men på förskolan finns en läroplan som måste följas och förskolan ska se till så att 
barnen får möjligheter som de inte får hemma.  

 
Under intervjun när vi frågade hur förskollärarna ser på läroplanens mål om motorik och 

rörelse så kunde vi se skillnader i deras uppfattningar. En av förskollärarna uppfattar målen 
om motorik och rörelse i läroplanen som otydliga och menar att det står mellan raderna.  
Ett tydligt mål i läroplanen är att: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98)  

Vår uppfattning är att resterande mål vad gäller motorik och rörelse är något otydliga, det står 
inte specifikt om motorik och rörelse utan mer om barnens övriga utveckling. Trots att det 
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inte står så tydliga mål så är motorik och rörelse viktigt för utvecklingen hos barne n.  

Ingegerd Ericsson (2009) talar om många positiva effekter som kommer av motoriken. Hon 
säger bland annat att om barn har en uppfattning om sin kropp och dess möjligheter så får det 

en stark självkänsla. Om barnet har en utvecklad motorisk förmåga så har det lättare att delta i 
lekar med sina jämnåriga kompisar. Hon säger också att motorik och rörelse stärker 
självförtroendet och påverkar barnets framtida inlärning. Vi anser att det borde stå mer tydliga 

mål om just motorik och rörelse i läroplanen eftersom det är viktiga aspekter. Att vara 
förskollärare innebär stort ansvar och det är viktigt att tänka på att varje barn ska få utvecklas 

motoriskt. Det är viktigt eftersom alla barn inte får sitt rörelsebehov tillfredsställt i sitt hem.  
 
Det vi förvånades över var att flera av förskollärarna sa att de inte arbetade efter någon 

speciell metod med att träna och stimulera barnens motorik och rörelse. När de sedan 
förklarade hur de arbetade så märktes det ändå att de hade en tanke bakom sitt arbete.  

Gymnastik och vistelse i skogen ansågs av förskollärarna vara två viktigt faktorer. De tog upp 
flera moment som barnen tränar under gymnastiken och skogsvistelsen, bland annat klättring, 
att hoppa, turtagande, avslappning och att springa. Det är intressant att alla förskollärare talar 

om de stora rörelserna, det talas inte mycket om de små rörelserna, finmotoriken, till exempel 
klippa, klistra, trä halsband, rita. En slutsats som kan dras är att förskollärarna anser att 

grovmotorik bör stimuleras innan finmotorik.   
 
 

6.3  Vidare undersökning 

För att utvidga vår undersökning skulle observationer i barngruppen och på förskollärarnas 
arbetssätt kunna vara ett exempel. Intervjuer med barnen på förskolan skulle kunna göras. 

Frågor som skulle kunna ställas är vad barnen tycker om att röra på sig och vad rörelse är för 
dem, ”vad gör man när man rör på sig”. Det skulle vara möjligt att göra en jämförelse mellan 

förskolor med olika inriktningar. 
 
I vår undersökning har vi inte talat något med föräldrarna vilket skulle kunna göras genom till 

exempel enkäter. På så vis kommer deras tankar och åsikter också fram.  Det bästa vore om 
det fanns föräldrar som ville ställa upp på intervju för att få fram så mycket tankar och åsikter 

som möjligt. 
 
För att utveckla det hela ännu mer skulle övergången mellan förskola och skola kunna 

undersökas för att se om det förändras när barnen hamnar i skolverksamheten. Lärarnas och 
förskollärarnas inställning och arbetssätt skulle kunna jämföras med varandra för att se 

skillnader. 
  
En internationell undersökning skulle vara en möjlighet om det fanns den tiden.  I en 

jämförelse skulle det vara intressant att se om det skiljer sig mellan olika länder, i till exempel 
arbetssätt och synsätt. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 

 

1. Vad är motorik och rörelse för dig? 

2. Hur tänker du kring motorisk träning i förhållande till barnens vidare utveckling?  

3. Tycker du att du som pedagog har betydelse för barnens motoriska utveckling? 

Varför? 

4. Vilka förutsättningar finns på förskolan för att stödja och stimulera barnens motorik?  

5. Arbetar ni specifikt med motorisk träning på er förskola? Tillämpar ni någon speciell 

metod? 

6. Har du någon gång mött barn med uppenbara motoriska svårigheter?  

7. Hur kan du som pedagog upptäcka motoriska brister hos barnen? 

8. Om ni upptäcker barn med motoriska brister, hur åtgärdas detta?  

9. Hur  ser du på läroplanens mål vad gäller motorik och rörelse i förskolan?  

10. Anser du att du har den kunskap som behövs inom området?  

11. Har du något du vill tillägga? 



 

 

Bilaga 2 

Missiv 

Vill Du delta i en intervju angående motorik och rörelse i förskolan? 

 
Dina svar kommer att användas som material till vårt examensarbete i pedagogik. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka och beskriva hur förskolepedagoger ser på motorik och 

rörelse i förskolan. Vi är intresserad av att veta hur vi som blivande pedagoger kan förhindra 

och upptäcka motoriska brister i tidig ålder.   

Intervjun kommer att ske på överenskommen tid och plats. Intervjun kommer, efter samtycke, 

att spelas in med hjälp av diktafon. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

förvaras så att inga obehöriga personer kan ta del av informationen. Den information som 

inhämtas kommer endast att användas i undersökningen, efter avslutat arbetet kommer allt 

intervjumaterial att förstöras. Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och det är möjligt att 

avbryta deltagandet när som helst.  

Resultatet av intervjun kommer att sammanställas och redovisas i vårt examensarbete.. 

Uppsatsen kommer att publiceras av Gävle Högskola och finnas tillgänglig i DiVA, Digitala 

vetenskapliga arkivet, på www.diva-portal.org .  

Vi som skriver uppsatsen och utformat intervjun heter Emelie Holmström och Emilia Forell. 

Vi studerar till förskollärare på Lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Vid frågor kontakta:  
Emilia Forell 

07******* 

 

Emelie Holmström 

07*******  

 

Handledare:   

******* 
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